
(เพ่ิมเตมิ 2) แบบ ผด.2

ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

1  1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ส านกัปลัด  -  - ทดิีนและ 121,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีี้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

2 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ( ซอยสมเกยีรติ ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 48,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีี้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
96 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด

3  1ม.ิย.61 - 31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ( ซอยครูนวม ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 30,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีี้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
60 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด   

4 1ม.ิย.61 - 31 พ.ค.62  -  - ทื่ดินและ 202,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 100 ส านกัปลัด ส่ิงกอ่สร้าง
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

5 1 ม.ิย.61 - 31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ส านกัปลัด  -  - ทดิีนและ 372,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว ส่ิงกอ่สร้าง
150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
ตามรายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

          แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
                องค์การบริหารส่วนต าบลในเมอืง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3(จากบา้นนายอทุยั - บา้นนายสุพศิ)



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

6 1 ม.ิย.61 - 31 พ.ค.62  -  - ทื่ดินและ 372,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 ส านกัปลัด ส่ิงกอ่สร้าง
เมตร   หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร   หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
ตามรายละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด 
พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

7  1 ม.ิย.61 - 31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ( ซอยตาพนูพฒันา ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 199,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 155 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
387.50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน  1 ปา้ย

8  1 ม.ิย.6 -31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ( ซอย ผอ.ประจักษ)์ ส านกัปลัด  -  - ทด่ิีนและ 148,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
300 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย

9 1ม.ิย.61-31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอยเลียบคลอง ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 238,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
472 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน  1 ปา้ย

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5(ซอยบา้นกอก-บา้นรก)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

10 1 ม.ิย.61- 3 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ( ซอยคุ้มคูยาง ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 179,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
356ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน  1 ปา้ย

11 1 มยิ.61-31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 161,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว80 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
320 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน  1 ปา้ย

12 1 ม.ิย.61-31 พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9( สายในเมอืง-นคิมฯ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 372,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน  1 ปา้ย

13 1 ม.ิย.61-31 พ.ค.62 โครงการ่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 224,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
360 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
ตามรายละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

14 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 ( ซอยวัดขี้เหล็ก ) ส านกัปลัด  -  - ทดิีนและ 195,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
388 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตาม
รายละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อม

ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

15 1 ม.ิย.61-31พ.ค.62  -  - ที่ดินและ 99,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว ส านกัปลัด ส่ิงกอ่สร้าง
40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
ตามรายละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด

16 1ม.ิย.61-31พ.ค.62  -  - ที่ดินและ 189,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94 เมตร ส านกัปลัด ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
376 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

17 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 ( ซอยนรุิต ) ส านกัปลัด  -  - ทดิีนและ 99,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีี้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

200 ตร.ม. ตามรายละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11(ซอยขี้เหล็ก-หนองมน)

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12(ซอยวงแหวนรอบนอก)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

18 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 ( ซอยสนธยา ) ส านกัปลัด  -  - ทดิีนและ 121,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ช้าง ตามรายละเอยีด
และ ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย

19 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอส่ร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 ส านกัปลัด  -  - ทดิีนและ 171,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีี้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
340 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

20 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 202,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย

21 1ม.ิย.61- 31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 ( ซอยนายเคร่ือง ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 68,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
135 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

22 1มยิ.61-31พ.ค.62 โครงการกออ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 202,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

23 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 202,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
( ซอยเลียบคลองหนองโบสถ์ ) กอ่สร้างถนน คสล. ส่ิงกอ่สร้าง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 400 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีดและ

ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน
1 ปา้ย  

24 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 ( ซอยยนต์ต๋ิง) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 46,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
90 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด

25 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17(ซอยเลียบคลองใหญ)่ ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 232,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
460 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

26 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 18 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 202,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
 กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย

โครงการ จ านวน 1 ปา้ย
 

27 1ม.ิย.61-31พ.ค.62  -  - ที่ดินและ 300,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต มพีิ้นที่ ส านกัปลัด ส่ิงกอ่สร้าง
ซ่อมแซมไมน่อ้ยกว่า 1,070 ตร.ม. ตามรายละเอยีด
และตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย

28 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 20 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 230,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
450 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

29 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 21 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 99,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว50 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 200 ตร.ม.  ตามรายละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต หมู่ที่ 19

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หนว่ย) หนว่ยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

30 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 21 ซอย 4/1 ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 148,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร ส่ิงกอ่สร้าง
หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
300 ตร.ม. พร้อมาลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามราย
ละเอยีดและตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

31 1ม.ิย.61-31พ.ค.62 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 21 (ซอย 4/1 ) ส านกัปลัด  -  - ที่ดินและ 73,000 เฉพาะเจาะจง 90 จ่ายขาดเงินสะสม
1.) วางทอ่ ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 42 ทอ่น ส่ิงกอ่สร้าง
บอ่พกัขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 3 บอ่
พร้อมดินผังกลบ ตามรายละเอยีดและตามแบบ อบต.
ก าหนด

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ


